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ااألططلسس اتتووررش ـ االقووااعدد االتنظظيیميیة  
بمررااكشش للفيیلمم االددوولي االمهھررجانن  

	  
	  

. ووهھھھوو Netflixوو ذذلكك بشررااكة مع االمهھررجانن االددوولي للفيیلمم بمررااكشش منن  2018في إإططارر ددووررةة  ووررشاتت ااألططلسستمم إإحددااثث 
منن االمغرربب وواالعالمم جيیال جدديیدداا منن االسيینمائيیيینن مووااهھھھبب سيینمائيیة٬، حيیثث يیووااكبب االمهھررجانن االكشفف عنن بررنامج مهھني هھھھددفهھ 

.للقاء ووللتباددلل بيینن االمهھنيیيینن االددووليیيینن وواالمووااهھھھبب االمحليیةمنصة منن خاللل خلقق إإفرريیقيیا ي وواالعررب  
 

ططوويیلل ااألوولل أأوو االثاني أأوو يیعملوونن على تططوويیرر أأوو إإنتاجج فيیلمهھمم االللمخررجيینن وواالمنتجيینن االذذيینن  ةووررشاتت ااألططلسس مووجهھ
ووذذلكك في مررحلة حاسمة منن االتططوويیرر أأوو ما بعدد ااإلنتاجج.االثالثث٬،   

	  
ألططلسس:ااووررشاتت  تقددمم  

	  
وواالتي تستفيیدد  ما بعدد ااإلنتاجج االتصوويیرر أأوو مجمووعة مختاررةة منن االمشارريیع في مررحلة االتططوويیرر وومنن ااألفالمم في مررحلة• 

في كتابة االسيینارريیوو ووااإلنتاجج وواالتووززيیع خاللل ااستشاررااتت  منن خاصةمنن مووااكبة منتجيینن ووفررقهھا ااإلبددااعيیة منن مخررجيینن 
ذذلكك ووفقا الحتيیاجاتهھمم ووحسبب مررااحلل ااإلنتاجج االتي ووصلوواا إإليیهھا في إإنجازز أأعمالهھمم.٬، وووواالموونتاجج وواالتأليیفف االمووسيیقي  

 
باإلضافة إإلى  عارريیخاللل جلسة عمووميیة لتقدديیمم االمشمنن المشارريیع في مررحلة االتططوويیرر ب للتعرريیففتووفيیرر إإططارر نمووذذجي • 

منن هھھھذذهه ااألفالمم. مقتططفاتتلعررضض لل خالمنن ما بعدد ااإلنتاجج االتصوويیرر أأوو ااألفالمم في مررحلة  تقدديیمم  
 

٬، مووجهھة لجميیع االمهھنيیيینن االحاضرريینن.وومعاصررةة جدديیددةةحوولل مووااضيیع االنددووااتت ووحلقاتت االنقاشش  سلسلة منن•   
 

مع االمهھنيیيینن االددووليیيینن  ةفرردديی ااتتفررصة عقدد لقاءمنن خاللهھ للمشارريیع ووااألفالمم االمختاررةة تتاحح   سووقق لإلنتاجج االمشترركك• 
االحاضرريینن٬، ووذذلكك بما يیتالءمم ووااحتيیاجاتهھمم.  

 
(لجنة تحكيیمم خاصة بالمشارريیع في مررحلة  جوواائزز للتططوويیرر وولما بعدد ااإلنتاجج يیتمم منحهھا نقدداا منن قبلل لجنتي االتحكيیمم• 

في نهھايیة االووررشاتت.ووذذلكك  ما بعدد ااإلنتاجج)٬،االتصوويیرر أأوو االتططوويیرر ووأأخررىى خاصة باألفالمم في مررحلة   
 

للتفكيیرر منصة•  ٬، عبرر شررااكاتت مماالعال ووباقي أأنحاءمؤؤسساتت وواالشبكاتت منن االقاررةة ااإلفرريیقيیة وواالعالمم االعرربي للملتقى وو 
تووااكببتأسسس ووددعمم االمباددررااتت االتي  هھھھددفهھا ٬، ااستضافتت ووررشاتت ااألططلسس 2019االشبكاتت االمهھنيیة في االمنططقة. في سنة  

االشاشاتت االعرربيیة االبدديیلةااالجتماعع االسنوويي لشبكة  "ناسس"٬، إإضافة إإلى ااجتماعع لصنددووقق هھھھووتت  ددووكسس  بلوو آآيیسس للفيیلمم االووثائقي.   
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شررووطط االمشارركة  
	  

:لل  2021تتاحح االمشارركة في ووررشاتت ااألططلسس   
 

 تعوودد وواالذذيینن االعالمم منن أأخررىى مناططقق في االمقيیميیننأأوو االقاررةة ااإلفرريیقيیة أأوو  نن في االعالمم االعرربياالمقيیميی يینناالسيینمائيی 1 /
.ااإلفرريیقيیة االقاررةة أأوو االعرربي االعالمم إإلى أأصوولهھمم  

 
رروواائي أأوو ووثائقي أأوو ررسوومم  ٬،ددقيیقة على ااألقلل) 60( مشررووعع فيیلمم ططوويیلل أأوولل أأوو ثاني أأوو ثالثث االذذيینن لدديیهھمم يینناالسيینمائيی 2 /

  .ااألقللعلى  أأوو ططوويیلل وواالذذيینن سبقق لهھمم إإخررااجج فيیلمم قصيیرر  االتصوويیرر أأوو ما بعدد ااإلنتاججمررحلة االتططوويیرر أأوو  فيمتحرركة٬، 
 

عندد تقدديیمم  إإنتاجج مؤؤكددةةشرركة  االتي لدديیهھاما بعدد ااإلنتاجج االتصوويیرر أأوو االمشارريیع في مررحلة االتططوويیرر ووااألفالمم في مررحلة  3 /
.ططلبب االمشارركة  

	  
	  

 ملفف االتسجيیلل
	  

(يیجبب ددمج جميیع االووثائقق وواالرروواابطط في  باللغة االفررنسيیة أأوو ااإلنجليیززيیةووااحدد  PDFعلى ملفف  االووثائقق االتي يیجبب تقدديیمهھا
ووااحدد) هھھھي: ملفف  

 
)أأقصى كحدد سططرراا 20( ملخصص •  
  االفيیلمم سيینارريیوو أأوو االددررااميیة االمعالجة •
)ةة( االمخررجج ررؤؤيیة •  
)ةة( االمنتج ررؤؤيیة •  
)هھھھا(أأفالمهھ ووقائمة) ةة( االمخررجج سيیررةة •  
)هھھھا(أأفالمهھ قائمة وو) ةة( االمنتج سيیررةة •  
إإنتاجهھا في شارركتت االتي أأوو أأنتجتهھا االتي ااألفالمم ووقائمة االمنتجة االشرركة عنن لمحة •  
 هھھھذذهه في يیلي ما تحدديیدد االررجاء. ااألططلسس ووررشاتت في االمشارركة حوولل )ةة( وواالمنتج) ةة( االمخررجج منن تحفيیززيیة ررسالة •

 منن إإليیهھ تتططلعوونن االذذيي ووما مشررووعكمم٬، يیووجدد ااإلنتاجج بعدد ما أأوو االتططوويیرر أأوو االتصوويیرر منن مررحلة أأيي في: االررسالة
 ااختيیارر تمم محتررفاتت أأوو ووررشاتت أأوو أأسووااقق أأيیة ووفي ووررشاتنا٬، في االمشارركة ترريیددوونن وولماذذاا مشارركتكمم٬، خاللل

مشررووعكمم  
	  
	  

للمشارريیع في مررحلة االتططوويیرر:بالنسبة   
)ةة( للمخررجج االسابقة وواالقصيیررةة االططوويیلة ااألفالمم لمشاهھھھددةة االمرروورر كلماتت مع) vimeo( فـيیـمـيیوو رروواابطط •  
 االحصوولل تأملوونن االذذيي االمبلغ تحدديیدد مع صنادديیقق٬، أأيي وومنن االتموويیلل٬، ااستررااتيیجيیة هھھھي ما :ااألووليیة االتموويیلل خططة- •

  )عليیهھ االحصوولل تمم أأوو االددررااسة قيیدد( االططلبب وونتيیجة) ال أأمم مررسلل( االططلبب ووووضعيیة مررةة٬، كلل في عليیهھ
	  

ما بعدد ااإلنتاجج:االتصوويیرر أأوو لألفالمم في مررحلة بالنسبة   
ااإلنجليیززيیة أأوو معنوونة بالفررنسيیة) ااألقلل على ددقيیقة 20( منهھ مختاررةة لمشاهھھھدد أأوو االفيیلمم منن لمقتططفف رراابطط •  
)كاملة االميیززاانيیة تكنن لمم إإذذاا( االفيیلمم إإكمالل أأجلل منن االناقصص االمبلغ تحدددد للفيیلمم ااإلجماليیة االميیززاانيیة •  
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 كيیفيیة تقدديیمم االمشارريیع
	  

(مشارريیع في مررحلة االتططوويیرر  االتي تتقددموونن للمشارركة فيیهھا ااختيیارر االفئة٬، يیررجى 2021لتقدديیمم تررشيیحكمم لووررشاتت ااألططلسس 
٬، االرروواابطط أأددناهه عبررااإلنتررنتت  علىحسابكمم االخاصص على منصتنا  ووإإحددااثثما بعدد ااإلنتاجج)٬، االتصوويیرر أأوو أأفالمم في مررحلة  أأوو

.على االمنصة تحميیلل االووثائقق االمططلووبة٬، ووأأخيیرراا وومللء خاناتت االمعلووماتت االمططلووبة  
 
 

:مررحلة االتططوويیرر فيمشارريیع اال  
2021سبتمبرر 8: االمهھلة اانتهھاء  

رراابطط االتسجيیلل:  
https://projet-ateliersfestivalmarrakech.festicine.pro  

 
:فالمم في مررحلة ما بعدد ااإلنتاججااأل  

2021سبتمبرر 22: االمهھلة اانتهھاء  
رراابطط االتسجيیلل:  

https://wip-ateliersfestivalmarrakech.festicine.pro 
	  
	  

عمليیة ااالختيیارر  
	  

:مشارريیع االمغرربيیةبال خاصص  
	  

ما االتصوويیرر أأوو ألفالمم في مررحلة اا فئةاالتططوويیرر أأوو  مررحلة فيلمشارريیع اا فئةاالمشارريیع االمغرربيیة مددعووةة للتسجيیلل إإما في   -
إإما في ااالختيیارر االررسمي  اتحتفظظ لجنة ااالختيیارر بحقق إإددررااجهھوو. إإليیهھا ووصلتتبعدد ااإلنتاجج٬، حسبب مررحلة ااإلنتاجج االتي 

 ااألططلسس" على "نظظررااتت ما بعدد ااإلنتاجج٬، أأوو في بررنامجاالتصوويیرر أأوو االتططوويیرر ووااألفالمم في مررحلة  مررحلة فيللمشارريیع 
.ووااألفالمم االمغرربيیة االمخصصص فقطط للمشارريیع  

 
 بلل ٬،ااألوولى وواالثانيیة وواالثالثة االططوويیلةااألفالمم على ااألططلسس"  على "نظظررااتت ال يیقتصرر بررنامج٬، 2020كما جررىى عامم   -

.مشارريیعهھمم أأوو أأفالمهھمم أأكثرر منن ثالثة أأفالمم تررشيیحيیمكنن أأيیضا للسيینمائيیيینن االذذيینن أأخررجوواا   
 

 
منن قبلل  ووذذلككططلبا  100أأوولل  ددررااسةستتمم فقطط وواالتططوويیرر.  مررحلة في مشررووعع ملفف 100لـ للتقدديیمم محددووددةة هھھھذذهه االددعووةة 
.ططلسسااأل اتتووررشمشارريیع لجنة ااختيیارر   

إإنن هھھھذذاا االعدددد االمحددوودد منن ططلباتت االتقدديیمم ال يیشملل ااألفالمم في مررحلة االتصوويیرر أأوو ما بعدد ااإلنتاجج.  
	  

وواالمشاهھھھددةةووستستمرر االقررااءةة  تتكوونن لجنة ااختيیارر ووررشاتت ااألططلسس منن مهھنيیيینن ذذوويي خبررةة. االمشارريیع في مررحلة ووددررااسة  
ااإلعالنن عنن نتيیجة ااالختيیارر نهھايیة شهھرر أأكتووبرر.حتى ما بعدد ااإلنتاجج االمقددمة  االتصوويیرر أأوو االتططوويیرر ووااألفالمم في مررحلة  

 
تحتفظظ لجنة ااختيیارر ووررشاتت ااألططلسس بحقهھا في ااختيیارر أأوو عددمم ااختيیارر أأيي مشررووعع في مررحلة االتططوويیرر أأوو فيیلمم في مررحلة ما 

إلنتاجج يیقددمم إإليیهھا.بعدد اا  
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ما بعدد ااإلنتاجج االتي يیتمم ااختيیاررهھھھا منن قبلل أأحدد االتصوويیرر أأوو يیتمم ااالتصالل بالمشارريیع في مررحلة االتططوويیرر ووااألفالمم في مررحلة 
أأعضاء فرريیقق عملل ووررشاتت ااألططلسس٬، وويیجبب على منن تمم ااختيیاررهھھھمم أأنن يیقرررروواا على ووجهھ االسررعة في شأنن قبوولل هھھھذذهه االددعووةة 

أأمم ررفضهھا.  
 

بقرراارر ٬، عبرر االبرريیدد ااإللكتررووني٬، ما بعدد ااإلنتاججاالتصوويیرر أأوو كلل مشررووعع في مررحلة االتططوويیرر أأوو فيیلمم في مررحلة  مم إإبالغغسيیت
فيیهھ. ووععلجنة ااالختيیارر. وويیعتبرر هھھھذذاا االقرراارر نهھائيیا ال ررج  

 
نن قبلل إإبالغغ فرريیقق عملل ووررشاتت ااألططلسس بأيي ااختيیارر يیقع عليیهھمم م على االمهھنيیيینن االذذيینن يیقددموونن مشارريیعهھمم أأوو أأفالمهھمميیتعيینن 

ووررشاتت ااألططلسس مبددأأ االحصرريیة٬، لكنهھا تمنح  تفررضضتظظاهھھھررةة مهھنيیة أأخررىى في االمنططقة أأوو على االصعيیدد االددوولي. ال 
لمم يیتمم تقدديیمهھا سابقاً.للمشارريیع في مررحلة االتططوويیرر ووااألفالمم في مررحلة ما بعدد ااإلنتاجج االتي ااألفضليیة   

	  
	  

تلتززمم ووررشاتت ااألططلسس بما يیلي:  
	  

...).جماعيیة أأوو فرردديیة لقاءااتت ااستشاررااتت٬،( االمختاررةة االفنيیة االفررقق تددرريیبب تحملل تكاليیفف •  
 االووررشاتت تتمم عنددما مررااكشش٬، مدديینة في ووجووددهھھھمم أأثناء للمشارركيینن ووااإلعاشة ووااإلقامة االسفرر تحملل تكاليیفف •

.حضوورريیا  
 تنظظيیمم حالل في( منهھا ووااالستفاددةة االووررشاتت برراامج بمتابعة االمختاررةة للفررقق يیسمح ااإلنتررنتت عبرر بررنامج إإعدداادد •

).ااإلنتررنتت عبرر االووررشاتت  
.مشارريیعهھمم بتططوويیرر صلة ااألكثرر االمهھنيیيینن بمقابلة االمختارريینن للمشارركيینن وواالسماحح لالحتيیاجاتت ااإلصغاء •  
.االتظظاهھھھررةة أأثناء ووشخصيیة هھھھاددفة مرراافقة خاللل منن مشررووعع أأوو فيیلمم لكلل مووااكبة أأفضلل تقدديیمم •  

	  
	  

ما بعدد ااإلنتاجج بما يیلي:االتصوويیرر أأوو تلتززمم االمشارريیع في مررحلة االتططوويیرر ووااألفالمم في مررحلة   
	  

 االذذيي االبررنامج في االكاملة االمشارركة أأجلل منن ااألططلسس٬، ووررشاتت اانعقادد فتررةة في بالكاملل وومتاحة حاضررةة تكوونن أأنن •
.االعملل فررقق قبلل منن إإعددااددهه يیتمم  

 منن وواالعررووضض ووااالستشاررااتت االووررشاتت ددليیلل إلعدداادد االالززمة االمططلووبة االبيیاناتت االمحددددةة االمووااعيیدد في تررسلل أأنن •
.ااألططلسس لووررشاتت االجيیدد االتنظظيیمم تسهھيیلل أأجلل  

 عندد (جيینيیرريیكك) ااألفالمم شاررةة ووفي االمستقبليیة االددعائيیة االموواادد جميیع في ااألططلسس ووررشاتت شعارر تستخددمم أأنن- •
.ااكتمالهھا  

 ووااألفالمم بالمشارريیع تتعلقق مستجددااتت أأيیة على إلططالعهھ ااألططلسس ووررشاتت عملل فرريیقق مع ااتصالل على تظظلل أأنن  •
.االمختاررةة  

	  
	  

  2021ووررشاتت ااألططلسس 
	  

ً  2021في نهھايیة عامممنن ووررشاتت ااألططلسس  االرراابعةاالنسخة  ستنعقدد .ووسيیتمم تحدديیدد االتارريیخ الحقا  
 

منن قبلل مستشارريینن خبررااء في كتابة  خاصة مووااكبةمنن  ووررشاتت ااألططلسسسيیستفيیدد االمشارركوونن االذذيینن سيیتمم ااختيیاررهھھھمم في 
٬، ووفقا الحتيیاجاتهھمم ووحسبب مررااحلل ااإلنتاجج االتي ووصلوواا إإليیهھا. االسيینارريیوو ووااإلنتاجج وواالتووززيیع وواالموونتاجج وواالتأليیفف االمووسيیقي  
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